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  ملخص

خارج اإلطار التقليدي ( توسعت التربية الفنية بشكل آبير  
ن ور      ) للف ع ظه ًا م ورة وخصوص اج الص ايا انت ع قض م

بعينات من  ي الس د من االتصاالت البصرية ف عصر جدي
رن الماضي  ا ، الق البصرية  االتصاالت امنتجو اشتهر آم

اتهم    الل إنتاج ن خ ة م ال الفني ع منتجي األعم ة م بالمقارن
ة    ائل االعالمي ي الوس تخدام الصورة ف ة باس ة المتعلق الفني
اء   ي بن اهم ف ة تس ة حقيقي لة اجتماعي ا ذات ص باعتباره
ى        ذه الدراسة ال الوعي لدى أفراد المجتمع حيث  تهدف ه

ون      بأهميةالتعريف  يم الفن ا في تعل بشكل   الصورة ودوره
  . عام وفي المدرسة بشكل خاص

تهر  ام  اش ي ع و ف ونثر أوت دريس  1974غ اليبه لت ي اس ف
ى أسلوب        ، التربية الجمالية ك الوقت عل ّز في ذل حيث رآ

تعليم الفنون من  تعبيرعليم من خالل الصورة، وإذا جاز الت
ائل اإلعالم    ة خالل وس إ  الجماهيري ن الصورة هي عمل    ف

ة لتحمل     وب،  فني أو مراد به فن ة الفني ذلك تطورت التربي
العديد من المصطلحات المتنوعة للصورة والتي يمكن أن    

ذ  . تكون في حصة الفن في المدرسة آموضوع تدريسي من
ى  ذلك الوقت أصبحت حصة الفن في المدرسة منفتحة     عل

ما هو بصري مدرك أو بصري حسي أو لمسي  فشيء  آل
ل وهذا يشمل آل للتشكي ًايمكن أن يشكل أو قد يكون صالح

ى        ذلك  يجب عل ة، ل ة الخالق ات اإلبداعي المنتجات والعملي
ه مرآز ذ     التشكيل الفني في ا ية أن يكون ل  الحصة المدرس

ي  ة التعليم ي العملي الم  ف ل واضح المع  ,Otto,1974)ثق
Gunter).  

   الصورة، الفنون البصرية، تعليم الفن: كلمات المفتاحيةال
  

 
Abstract 

Art education has expanded dramatically (outside 
the traditional framework of art) with image 
production, especially with the emergence of a 
new age of visual communication in the seventies 
of the last century. Also the producers of visual 
communications are famous compared with the 
producers of art works through production and 
using the image in the new media, which has a 
great contribution in the building of awareness 
among the members of the community.  This 
study aims to publicize the importance of image 
and its role in art education in general and 
particularly in schools. 
Gunther  Otto in 1974 was famous for his 
methods of teaching aesthetic education. On one 
hand, he focused on a method of education 
through the image, and on the other hand, the art 
education through the mass media. That means 
the image is an Art work, or aimed to be an Art.  
So that art education has evolved to carry many 
of the various terms of the image, which can be 
included in the art lessons in school as a subject 
for teaching. Since that time, art education at 
school became open to everything that is visual, 
sensory, or tactile. This includes all creative 
products and processes.  So that Plastic Art in the 
School must  have a center of gravity in the 
learning- teaching process( 1974,Otto, Gunter)  
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  :المقدمة

   :الوضع الراهن لثقافة الصورة
العالمي  االنفتاحنحن نعيش في هذا العصر في ظل ثقافة الصورة المدهشة والمهيمنة وخصوصًا مع  

لقد أصبحت الصورة . لوسائل اإلعالم الرقمية وما صاحبها من إجراءات وتغيرات لبناء الصورة وإنتاجها
تشكيل الفني أآثر انتشارًا إذ يذآر الفيلسوف األمريكي ريتشارد رورتي الرقمية في هذه األيام بالمقارنة مع ال

)Richard Rorty (ان ما . في نهاية الستينات من القرن الماضي أن تاريخ الفلسفة أصبح عرضة للتحول
آخر مشاآل . يميز هذا التحول أن هناك مسائل  جديدة سوف تظهر و بالمقابل سوف تختفي مسائل قديمة

من خالل  لالهتمام، النجاح لهذا الفكر االصطالحي يعطي مفهومًا مثيرًا  اللغةد رورتي هو تحول التحول عن
بدأ آخر  . األخرى التي يهيمن عليها أشكال الوعي والالوعي وعلم الثقافات اإلنسانيةظهوره في العلوم 

مع تطور وسائل 1980 في عام  اإلنسانيةالنماذج المختلفة لمبدأ التحول الثقافي التي أعادت توجيه العلوم 
عند  .1990هر هذا التطور بشكل أوضح في عام حيث  ظ. الرقميةوخصوصًا الصورة  الحديثةالميديا 

آذلك  أيضًا  )imagic turn (حول موضوع تحول الصورة) Ferdinand Fellmann(فرديناند فيلمان 
) William J. Thomas Mitchell(لة الباحث االمريكي توماس ميتشل عندما نشرت مقا 1992في عام 

       وتحول الثقافة وتغييرها لدى الجيل الناشئ Pictorial Turn) (Theحول تحول الصورة 
),Mitchell, W. J. Thomas1994 ،11-38( . مؤرخ الفنون السويسري جوتفريد  رآز 1994في عام

التحول هنا . االيقوني بالتحول) iconic turn(على علم اإلنسان فيما يتعلق ) Gottfried Boehm(بوهم 
 الصورة حيث أظهر، إنه تحول نحو العامةهو خارج النطاق األآاديمي للثقافة  واإلنسانية الفلسفيةفي العلوم 

اهرة ومبدأ الصورة في بوهم عناوين مؤثره  في  أبحاثه حول ظ اختار. الصورة تساؤل حول ماهيةبوهم 
إذًا االهتمام الجديد في الصورة آان مع دخول  .هذا الموضوع بشكل معمقفيه  أبحاثًا قد تناولت  وقت لم يكن

مختلف أنحاء العالم من خالل عمليات التعديل والتغير والتالعب  في الحديثةالميديا  الستخدام الفعليةالتجربة 
  .)(Boehm, Gottfried, 1994, 11-38.في الصور

م التوضيحي د الرس م يع د اآلن  )Illustrator( ل ربع ه يعتب كال االتصال ولكن ن أش كًال م ب  ش آجان
ا من    العالميةأصبحت المهنة  آما،  االستخدامعادي من  للصورة هي ارتباطها بوسائط الميديا المتعددة لما له

بالمقابل . للبشريةخبرة انسانيه من خالل تقديمها وعرضها بكم هائل حيث أن ذلك يؤثر على االدراك الثقافي 
ى   أصبحت إلى حد ما ذات منظور جماهيري جانبي ذلك أن العديد من الفنا ةالفنيفان اللوحة  وا إل نين قد توجه
ة من خالل برامج الميديا  الفنية إنتاج أعمالهم اني    الحديث اتير وخصوصًا فن ، ومنتجي صور االعالن    الكاريك

إذًا  من  . الحديثة الميديالتي أصبحت تعتمد بشكل مباشر على حيث ظهر ذلك بشكل جلي في صناعة األفالم ا
ة مع ظهور االتصاالت            حظ أن القرن العشرين شهد العديدالمال افي  نحو اللغ ا تحول ثق من التحوالت أوله

ة مثل الهاتف والفاآس ثم تحول ثقافي نحو الصورة مثل وسائط الميديا  والالسلكية السلكية ، فهل يشهد   الحديث
ى الصورة  ن ال ادي والعشرين تحول الف رن الح ةاالق ق  لرقمي ن بشكل آامل عن طري اج الف د إنت أو بالتحدي

نح   ) Möller(حيث  ذآر مولر  الحديثةالميديا  ه سوف تم يًا في         إن ًا هامش ط مكان ون فق انتاجات وقضايا الفن
  Möller, Heino R,1971).   (.الفنية التربيةحصة 
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  :المدرسيةفي حصة الفن  اتخصص الصورة ودوره
صور بشكل آبير على البنية الواقعية اليومية لدى التالميذ وبالمؤآد سوف أثر التعامل اليومي مع ال

تؤآد أبحاث الدماغ منذ زمن طويل أن األطفال حاليًا ينشؤون في . يصبح بشكل أقوى في المستقبل القريب
بشكل واضح  ًاظل ثقافة الصورة الظاهرة  وهي تتناسب وتتطور مع نظام أدمغتهم  بحيث يصبح واقعهم مبني

ولهذا ظهرت الحاجة .  )(Pöppel 2007, 307مختلف عن األجيال السابقة  على ثقافة الصورة وبشكل
المتزايدة لوجود حصة مدرسية تتناسب بشكل متكافئ مع فهم الصورة من ناحية السياق والنوع و التأثيرات 

بما ) التربية الفنية(فن إن تدريس هذه المهارات في المنهج المدرسي يتحمله تخصص تعليم ال. المحتملة لها
، أنه االختصاص المدرسي الوحيد الذي يستخدم الصورة في المحتوى التعليمي بشكل واقعي قابل للتنفيذ

حيث يمكن أن يتطور مصطلح التربية الفنية في المدرسة إلى مصطلح تعليم مهارة الصورة أو التربية 
من خالل حصة ” مهارة الصورة“أو ” الصورةاختصاص “أو ” تتجلى في الواقع تربية الصورة. البصرية

يليها هذا يعني تفسيرها وتحل، الفن المدرسية  حيث يمكن للتالميذ العمل االبداعي في تشكيل وتلقي الصور
آذلك تكون النتائج والعالقات الخاصة في  ،رف عليها حسيًا، عقليًا ملموسًاوالتع عايشها و دراستهاموفهمها و

ذلك يجيز تعليم الفن في المدرسة . لى التالميذ من خالل عمليه التشكيل والتلقيالصور ذات انعكاسات ع
  :وهي ع بعضها البعض في الحصة المدرسيةبثالثة أفعال وعالقات رئيسية تتكامل من حيث تداخلها م

لذلك  فإن حصة الفن في المدرسة هي الحصة المكملة الختصاص الصورة،   .االنعكاس¸ التشكيل، التلقي
األآبر واألساسي في تعليم التالميذ التعامل مع الصورة وسياقاتها الثقافية وتطورها  العبءث أنها تتحمل حي

  .)Billmayer, Franz، 2003( .وتنوع انتاجاتها ومراحل حصولها وإمكانيات انعكاسها
ال أساس لتو     داع والخي جهات  إن فهم الصورة والتواصل معها وأساليب تقديمها ما بين العرض واالب

ي       يم المهن ذلك من أساسيات التعل ر آ  الصورة الظاهرة عالميًا وأيضًا آجزء ال يتجزأ من الحياة الثقافية وتعتب
Torsten Meyer, Andrea Sabisch, 2009)( .      الخبرة ن في المدرسة ب يتمتع التالميذ في تخصص الف

ارات الع      ين أو المه د أو الع ذلك أيضًا االدراك     الحسية المباشرة مثل التشكيل البصري للي ة  وآ ة والحرآي قلي
ة  صورة   ذا   .  الحسي والتفكير حيث أن هذه الحاالت تتشابك مع بعضها البعض حتى تنتج في النهاي يحدث ه

ادة مح      ين أو م يط مع ات ذات وس ي عملي ًا ف كل التصوري دائم و  الش ذ ويعرف م التالمي ذا يفه أن  نددة ، هك
دة      دة معتم ات معق ة لعملي ي نتيج ورة ه ائز   الص ات والرآ ف المحتوي ام مختل ى مه ون  . عل ن أن تك إذًا يمك

ة ر،  الصورة ذاتي نالتعبي ا يمك ر آم ون تعبي ة  ًاانفعالي ًاأن تك ه، أو آصورة داخلي ايش مع م التع عن حدث ت
تج عن    . جديدة يمكن أن تشكل الواقع وتطرحه بشكل أوضح وهمية، أو تصميم معين يخلق حلوًال يمكن أن ين

دمها بشكل      الصورة تحول شك ات وأن تعرضها وتق لها المادي إلى محتوى ظاهرة آما يمكن أن توضح عالق
وع      الخاصة مفهوميمكن أن يتطور من هذه الخبرات . مرئي ذي رسالة هادفة ة تن ذ في آيفي جديد لدى التالمي

ا     ات الخاصة به ة والثقاف ف العصور التاريخي ى مختل ر عل دى البش قها ل اج الصورة و نس كيل إذًا ف. إنت التش
  (Wulf, Christoph, 2007) . .ثابتة المعالم ةأنثروبولوجيالبصري هو وسيلة تعليمية 

دى             ة ل ة الذاتي اة الفردي ام والحي ة بشكل ع اة اليومي يشمل هذا جميع مظاهر الثقافة الجمالية في الحي
ة    ة المحيط كيله للبيئ ن خالل تش كل خاص م ل الناشئ بش ديا(الجي ارة ، مي ن خالل ، )تصميم ،عم ذلك م آ

الم الصورة    . التشكيل الفني اليدوي تم إن الفهم الدقيق ألماآن الصورة المختلفة في ع ن      ي من خالل حصة الف
ين          دى المتعلم ة ل ية والفكري ة الحس ادل التجرب ات تب الل عملي ن خ ا م ورة وإنتاجه ي الص ر تلق ر . عب تعتب
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ع الت  ة لجمي اهمة مهم ن ذات مس ي حصة الف بة ف ارات المكتس كل  المه ل بش ى التعام اعدتهم عل ي مس ذ ف المي
  :هيهذه المهارات ، أفضل مع احتياجاتهم الكبيرة والمعقدة بما يختص بطبيعة فرديتهم وثقافتهم

التوجه في عالم الصورة الظاهرة التي هي محور الحديث في عالمنا اليوم وآوسيلة اتصال من خالل    .1
إن استخدام   . يعد ذو مرآز مهم في حصة الفنالذي ، البحث فيها عن طريق تخصص مهارة الصورة

ارة  وادتخصص مه كل مناسب  الصورة لم ا بش ي تعالجه ديا  الت ائط المي ث ، وس ةيب ة  التوعي الثقافي
ارة       ة في التصميم والعم ويزودها بمفهوم وأسس عن الثقافات االخرى حيث يوضح آذلك  قضايا فني

   .)االختصاص والمهارات الشخصية(والحياة الجمالية 
درات          .2 ارات والق ارف والمه ل المواقف والمع ى تحوي تنميه المهارات المهنية من خالل االستحواذ عل

ه من               ا يحتوي ن بم ذا يحدث في تخصص الف ى تخطيط وتواصل مستمر وه ي عل بشكل تنظيمي مبن
  .)أسلوب تخصص الصورة. (وتقبل المهام الغير محدودة لإلنتاجحاجة 

ن خ   .3 ة م ارآة الثقافي وروث الحضاري  المش ى الم ال ( الل النظر إل ةاألعم ة  الفني والنصب التذآاري
ة    ة الثقافي ة، الطبيع دن القديم احف، الم رة  ) المت اة المعاص ريًا للحي كيله بص ل   ، وتش مل تحم ذا يش ه

ايا   م القض م أله ة وتفه ة المحيط ؤولية للبيئ ةالمس ري   االجتماعي كيل البص وي التش ي تح                 الت
  .)ة والمجتمعالمهار( 

ذلك    .4 داعها وآ ا وإب كيل الصورة وتخيله ى تش ة عل درة الداخلي ز المق ن خالل تعزي ه الشخصية م تنمي
  .)الذاتية، الكفاءة واالساليب( المساعدة على بناء الذات االصيل 

ة    .5 راء التجرب ةإث ة      الحياتي رات الجمالي ية والخب ة الحس ز الناحي الل تعزي ن خ ةم رح   الذواق ل الف مث
ةوا الي       ، لبهج كل الجم تم بالش ة وته ع الطبيع ل م ي تتعام ن الت ة الف ي حص ق ف ن أن تتحق ي يمك            الت
  )الكفاءة الذاتية(

تعداد    ديهم االس ال يتعلم التالميذ فقط في حصة الفن المعرفة والمهارات والقدرات وإنما أيضًا يتطور ل
دافع  اذوال كال مخ  التخ ة حول أش ا منفتح ؤول ورؤي كيل البصريموقف مس ن التش ة م ايير . تلف اهم المع تس

ارة            ال في التطوير األساسي والضمان لتخصص مه ن بشكل فع الصورة  التعليمية المطلوبة فيها يخص الف
  .الفائدة وتبث المتعة من خالل الصورة وتعزز

ى        ًا عل ب أيض ا يج ات وهن اليب والتقني ات واألس رتبط بالمحتوي اس م ة أس ايير التعليمي رح المع تط
ى     ا لتخصصات المدرسية األخرى أن توجه اهتمامها لتطوير تخصص مهارة الصورة في آل اختصاص عل

ذه   . بذلك قبل المختصينوضع المعايير والمواصفات التخصصية في العملية التعليمية من  حدة ويتم توضح ه
ى تح       ذلك عل ل آ ايير وتعم ذه المع ة ه ا لتلبي ن توفيره ي يمك ددة الت دة المح ة الفائ ة  األمثل اءة التقني ق الكف قي

ذ دى التالمي ية ل ات ،والتخصص درات واالمكاني ة والق ه المعرف ي توجي ذا يعن                                  ه
 .(Bering, Kunibert, u a 2006, 71)  

   
   :مجاالت الخبرة في حصة الفن المدرسية

ة المختصة        إن تعليم مهارات الصورة المعقدة للتالميذ هي هدف تخصص الفن  حيث يمكن اآتساب المعرف
فهم الصورة آمنتج بصري مصنوع ذي   [ والقدرات واالمكانيات من خالل عمليات التلقي واإلنتاج للصورة 

اد  قيمة معلوماتية ومواقف وقضايا بصرية تحمل خبرة معينة  تكون إما ثنائية أو ثال ة األبع ي أن   ، ]ثي ذا يعن ه
 يتعرف . همها وانتاجها واستخدامها التالميذ يتلقون الصورة آحقيقية آذلك يمكن وصفها وتحليلها وشرحها وف
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اء الصورة         اج وبن ات إنت ة التشكيل البصري وعملي ى عملي يطور  . التالميذ أيضًا من خالل تلقي الصورة عل
ة في       خاص بهم بما يخص قضايا ال اتجاهالتالميذ  ذه الطريق ا من خالل ه ة   اآتساب صورة ومحاوره المعرف

ا ذآرت ف    . والقدرات واإلمكانيات واد الدراسية األخرى     يتزايد وجود الصورة أيضًا آم يم الم لكن في   ي تعل
درات في      ات والق ة واإلمكاني حصة الفن تكون الصورة ذات حقيقة مرآزية ملموسة، تساعد في صقل المعرف

واد الدراسية           العملية التعليمية  د موضوعي للصورة في الم ى نق ذ التوصل إل بشكل عام  حيث  يمكن للتالمي
  .)Billmayer, Franz, 2003( االخرى

  :تفسير تخصص مهارة الصورة  .1
ي             زة للصورة  وف ة الممي ة واإللكتروني ارة الصورة من الخصائص اإلعالمي ينبع التفسير األساسي لمه

ة       الحقيقة أن مهارة الصورة آمصط ى التشكيالت أو التصميمات البصرية واللمسية الممكن لح يحتوي عل
وبالطبع هذا يعني على األقل جميع الصور التي تحتوي على عالمات أو خصائص مشترآة وللدقة يمكن  

  :أن تكون السلوآيات األساسية المختصة في الصورة آاآلتي 
  نظرياته الصورة هي ظاهرة تشكيلية بصرية ذات واقع خاص معقد له   •
  تؤثر على المتلقي بشكل فعال ، الصورة مصممة ببناء محكم مدروس  •
  الصورة هي نظام رمزي حيث تتطلب عمليات منفصله في فك الرموز   •
  .الصورة تحمل حق الملكية الشخصية حيث تظهر الذاتية الخاصة لصانعها أو منتجها  •
  حها وتفسيرها وإدراآها من خالل ذلك النسق توجد الصورة  في النسق الثقافي والتاريخي ويتسم شر  •

ه حيث يصبح الشكل     و  تزداد مهارة الصورة أهمية بتداخلها مع التحول اإليقوني أو إنتاجها من خالل
ديم مبني   وى ومضمون     ًاالحديث للصورة  مع  الشكل الق يتشكل في صورة      ًاواحد  ًابشكل  يحمل محت

ي     . متطابقة ذا العصر وف دقيق اإلعالمي للصور        أصبحت لذلك  في ه دة والت ديا الجدي ان المي آل مك
  .)(Kirschenmann, Johannes/ Wagner, Ernst 2006 .أهمية خاصة تذا

اء       ابقة من البن ى نتاجات س ال تنشأ طبعًا جمالية الصورة في المواد اإلعالمية من العدم فهي مبنية عل
ة وني للصورة التقليدي كلي اإليق ديا  إن اختصاص الصورة أ. الش ج المي ة دم و امكاني ارة الصورة إذًا ه و مه
ة خاصة   دة في عالق ة والجدي ا    و، القديم بكها وإدراآه ا وش ة دمجه ي إمكاني ذا يعن ا من خالل  ، ه ذلك فهمه آ

اريخ قصصي      ذلك أنه يوصف آشرط ضروري لظهور    . عضهابعالقة تربطها ب ة الصورة آت  يأي ذ(ثقاف
ال     متشابك ومتداخل الصلة ) هدف ومقصد معين ره المث ا يظه ذا م بشكل  ملموس يمكن أن يتطور ويتغير وه

  .11/9/2001بعد هجمات  ًايصف موقف) الصورة تظهر صورة رقمية مفتعلة) (1(رقم 

  
  )1(مثال رقم  
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ف  وارد    اختصاصيختل ن م ا م ن غيره ارة الصورة ع المه إن   االتص رى ف ة أخ ري، وبكلم البش
يلة اتختلف  اتصال الصورة آوس ذا جوهر اختالف ير ه ة، وتفس ًا عن اللغ و العنصر  االختالفي األساسي ه

ة  .  مهارة الصورة الختصاص لشرح أوسع إن الصورة اذا ما قورنت باللغة، هي نظام رمزي وإشارات آثيف
بالمقابل اللغة هي  ،  وآبيرة ذات عناصر بصرية أو باألحرى تقدم مجموع عناصرها للمشاهد في وقت واحد

ر    ي متطابق يق والي   بناء جمل ا ذات حضور حسي        . أ ويسمع بشكل مت ا ورموزه ا أن  الصورة في بناءه آم
تثنائية أما اللغة تبقي بعيدة المنال إلى حد ما من دون عالقة ملموسة فورية أو ، وظاهرة دقيقة ى سبيل   ، اس عل

ي       ورها الحس الل حض ن خ جرة م ورية للش ة التص وز اإليقوني كل الرم ال تش ةالمث يه  الدالل فاتها الحس  لص
ة من         ، المشترآة المحدودة الهدف وادر حسيه قريب ة أحرف الشجرة ب ة لكتاب بالمقابل ال توفر الكلمة المنطوق

االت فتبقى رمزية مجردة تخضع   . خصائص التمثيل المشار إليه وهم التصويري الرمزي المجرد     الحتم ، ال
ال أ   ال واألحداث  حيث    تحمل الصورة من خالل عرضها اتصال زمني   متتالي أو متتابع من األعم و األفع

ل      ي يمث تظهر الصورة بشكل لحظي أو جزئي ، أما اللغة تميز األفعال أو األعمال واألحداث في تسلسل زمن
  .(Kirschenmann, Johannes/ Wagner, Ernst 2006) اإلعمال أو اإلحداث

  :آاآلتيمهارة الصورة  اختصاص أن يفسر باختصاريمكن 
   .تشكيلية يمكن إدراآها ومعايشتها فهمها تحليلها وإعادة تشكيلها الصورة في ظاهرة بصرية  .1
ا عن       االختصاصاتالصورة هي تخصص رمزي منظم آباقي   .2 ار اختالفه ة إظه ل إمكاني األخرى مث

   .الكلمة المنطوقة
ذه      .3 م وشرح ه الصورة هي صناعة أو إنتاج شخص  لديه ذاتيه خاصة حيث يمكن إدراك وتعايش وفه

   .الخاصةالذاتية 
   .الصورة لديها جمهور متلقي له خصائصه الذاتية واالجتماعية  .4
   .تحدد اإلدراك والخبرة والفهم لثقافة معينة، الصورة هي نسق ثقافي وتاريخي عام  .5
ات       .6 ه في عالق األماآن المختلفة للصورة المتلقية والخالقة وآذلك المجتمع الخاص بها يمكن أن تجمع

  .متغيرة 
  

  مجاالت التخصصية للصورة في حصة الفنال  .2
ي   ابقًا ف رت س ي ذآ االت الت ر المج ي   اختصاصتظه ن ف ة لتخصص الف ائق مختلف ارة الصورة  حق مه

ي            دة الت ه حيث  تتناسب المطالب المعق ا من خالل ة في حد ذاته ذي يمكن أن تحقق آل مهم المدرسة ال
ور     ابكة والمحص ة المتش ة العملي ع التجرب ا التخصص م ية  يحققه ة المدرس ي الحص ًا ف ذه .  ة غالب إن ه

ن             يم شامل من خالل تخصص الصورة في حصة الف اء تعل ًا في بن ذه المجاالت   ،  المجاالت تؤثر مع ه
  :المعرفية ذات تخصص يرتكز على التلقي واإلنتاج حيث يمكن شرحها آاآلتي

  :التلقي .  أ
  التحليل، راك، الوصفاإلد •

ة ال   الل عملي ن خ ذ م رف التالمي أثيرات    يتع ات والت ياقات والعالق ات والس ى المحتوي ي عل تلق
ذ           وى الصورة حيث يصف التالمي فهية تتناسب مع محت ة ش البصرية للصورة ويطرحونها بلغ
ًا        ا بوصفها ظاهرة مصممة تقني الصورة آشكل ومحتوى مادي ذا مضمون معين ينظرون إليه

ياقاها   وبهذا يتعلم التالميذ على األقل أسلوب التحليل بطريقة ي مكن لهم  تصنيف  الصورة في س
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رق        ي ط ورة ف كلي والبصري للص اء الش ع البن ق م ي  تتواف ذاتي والت افي وال اريخي والثق الت
ديا        . واالبتكاريةعرضها التقليدية  يلة المي زوا أجزاء الصورة ووس ذا أن يمي ذ به يستطيع التالمي

م      قضعوها في محور تشكيلي آعنصر متل    التي ُأنتجت من خالله أو ي نعكس حيث يمكن له وم
يزوها بحيث توصل لديهم مفهوم أن الصورة نظام  يمتة   العالقات بين عناصر الصورة ومعرف

  . رمزي خاص يختلف عن األنظمة الرمزية االخرى على سبيل المثال اللغة اللفظية
  مالقي، التفسير، الشعور •

ى  بحيث    الذات االنطباع االبناء الشخصي ذتشمل الصورة من خالل شرحها  ي في الدرجة األول
ى           ، ًاتعطي الصورة معنى خاص د عل ي تعتم ة الت اهج التعليمي ذا من خالل تطوير المن يحدث ه

ا            ا من خالل أصلها وتاريخه ى حد سواء وتربطه اريخي والمعاصر عل التفسير في السياق الت
ا ويقيموا معنى عمل اذًا يمكن للتالميذ أن يفهمو. ومدى فهم آل فرد في المجتمع والعالم لتأثيرها

ووظيفة ونوعية الصورة ضمن سياقها التاريخي والثقافي آذلك يمكن أن يتم التقييم أو يتثمل في 
  .حوار و مناقشة داخل الصف المدرسي

  اإلنتاج     . ب
  والتشكيلالصناعة  •

رة خا         نهم من تطوير فك ي تمك ة الت رة الكافي صة  يملك التالميذ القدرة على اإلدراك والشعور والخب
اتهم يمكنهم أن يشرحوا تصوراتهم التشكيلية البصرية للصورة من خالل        آذلك ،بالصورة  انطباع

  .الواقعية بين التفسير الموضوعي والطرح الذاتي

  
  صناعة فلم األنمي في حصة الفن المدرسية 2المثال رقم 
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ات (يستفيد التالميذ في العملية الفنية من محاور أساسية  يستخدمونها  ) ، وإجراءات مواد، أدوات، تقني
ات درات واإلمكاني ب الق رية حس ة البص كيل المعرف ي تش دف ، ف ث يه تخدامحي ي  اس كيل الفن واد التش        م

م          ) العناصر والمبادئ، أشكال العرض  ( ي ذي مقصد مه ر عمل وى وتعبي ة ذات محت ى عالق ى الوصول إل إل
  .وبارز

رف ة   يتع ات الفني اؤالت والواجب ى التس ذ عل م  التالمي اد حل مالئ ن إيج م ويمك البصرية الخاصة به
كيلية البصرية ات التش كل   . للواجب رد الصورة وش كيلية البصرية آس ب التش ل الجوان ع آ ذا المرج مل ه يش

م  ي والرس كل الجرافيك ارة والش ي التصميم والعم ا ف رين آم كل صحيح  . التم دمًا بش ذا المضي ق نهم به يمك
ا   لة آ واد ذات الص ل الم ى عم التعرف عل ياتمتالك ب بة     األساس ات المكتس رة بالعملي ة مباش ا عالق ي له الت

ا يظهر في        ) التشكيلية( الم آم من المعرفة والقدرات واإلمكانيات وأنواع أخرى مثل التصوير وصناعة األف
  . التصميم في الميديا والفنون األدائية،  2المثال رقم 

    
  :والتواصل االستخدام •

، الموضوعية الواقعية( ي على وظائفية الصورة واألعمال المقصودة منها مثل يوجه التالميذ تشكيلهم البصر
ذ  ) والرسالة الموجهة ، الترآيز، التعبير الذاتي وبهذا يستخدمون  أسلوب العرض المناسب حيث يمكن للتالمي

  .مهاوطرق استخدامها بحكمة ورصد أثرها وتقد واالستراتيجياتأيضًا معرفة األساليب الفنية التشكيلة 
  

   :الخاتمة
ة على إظهار أهمية الصورة في    الدراسةرآزت  ة  العملي ن      التعليمي إذًا .  المدرسية وخصوصًا في حصة الف

اهج   دعوة إلى الدراسةحيث تعتبر  الناشئوأثرها على الجيل  الحديثةفهي تحليل لوسائط الصورة  منتجي المن
ذا العصر     إلى تحديث المناهج بما التعليمة ام      . )عصر الصورة  (يتوافق مع ه ذه األي أصبحت الصورة في ه

ال         تهلكها األطف اهد يس ى المش ر عل أثير مباش ه ذات ت ا عناصر أيقوني ي طياته ل ف يم تحم م وتعل يلة تعل وس
اتهم  ي حي وم  ف ةوالشباب الي ات  األخرى آالمأآل والمشرب آضرورة اليومي اة آالمتطلب ي الحي م إذًا . ف فه

آذلك مع  ظهور أجهزة التصوير  . كمبيوتر وأيضًا في تصفحهم على اإلنترنتها في ألعابهم على النيستخدمو
د الرقمية والتي تعتبر آمصنع إنتاجي  ذاتي  للصورة  آما ذآرها آرستوف فولف    يم     فق أصبح تخصص تعل

  . الصورة آضرورة ملحة يجب تواجدها في العمليه التعليميه
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